
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/6social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                               

     

                  https://almanahj.com/om/6social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس لطيفة البلوشي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 مـــلخـــص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   االسـتـاذة لـطـيــفـه البـلوشـي -إعــــداد:
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 مـكــونــات الـغـالف الحـيـوي وأهـمـيـتــه                     ـدرس األول ــال         

 

 عــرف الـغـالف الـحـيـوي ؟ 

 هـو الغـالف الـذي يـشـمـل اإلنـسـان والـحـيـوان والـنـبـات  -

 عـرف النـظـام الـبيـئـي ؟ 

ـبريـة والكـائنـات الحـية األخـرى والتـي لالمـكـان الـذي يـضـم أنـواعـاً محـددة مـن النـباتـات الطبيعـية والحـيوانات ا -
  تـرتبط مـع بعـضها بعـالقـات محـدودة وواضحـة

  = النباتات الطبيعية + الحيوانات البرية + الكائنات الحية االخرىالـبيئـي  النـظـام
 ؟ كـيف يـأخـذ النـظام البيئـي اســمـه  

إقليم  –يـأخـذ النـظـام البيـئـي اسـمـه تـبعـا لـنـوع النـبـاتـات الـطبيعـيـة مـثـال ) إقليم الغابات المداريه المطيرة  -
 حشائش السافانا (

  النـظــم السـائـدة فـي العـالم ؟تــوزيــع 

  -ابــات :ــغـــال -

o  الغابات المدارية المطيرة 

o الغـابات الصنوبرية 

o الغابات النفضـية 

o غـابات البحـر المتوسـط 

  -الحـشـائـش : -

o ) الحشائش الحارة ) حشائش السافانا 

o ) الحشائش المعتدلة ) حشائش اإلستبس 

o  ) الحشائش الباردة ) التنـدرا 

  الـنـبـاتـات الـصحـراويـة -

 نـظـم بيـئـيـة أخــرى مـتنـوعـة  -

 للـغـالف الحـيـوي أهـمـيـة وفـوائـد كـبرى لالنـسـان . اذكـر تـلك افـوائـد ؟ 

 تـقـوم النباتات الطبيعية بـإطـالق كميات كبيرة من األكسجين إلـى الجـو خــالل عمليـة التمـثيـل الضـوئي  -

 تعنـي وفـرة النباتات الطبيعية فـي منطقـة ما وفرة المراعي لتنمية الثروة الحيوانية -

  تسهم بعض الحيوانات البرية فـي توفـير الفراء والجلود والشعر والوبر والغذاء -

 توفر الغابات الطبيعية االخشاب كما تلعب دوراً فـي تلـطيـف حرارة الجو وزيادة االمـطار -

 ناظر الطبيعية للغابات عامل جذب للسياح تشكل الم -

 ة الخام لبعض الصناعات ـذاء كـمـا تـوفـر المادتوفر التربة الخصبة األراضـي المناسبة للـزراعـة وإنتـاج الغ -

  التـي تتـعـرض لـهـا النـظـم البيـئـيــة ؟مـا هـى المـشـكالت 

  -أسـبـابـهـا : -

  زيادة عـدد السـكـان 

  شبكات الطرق ( –زيادة االنشطة البشرية )بناء المدن 
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  -نتـائـجــهـا : -

 استنزاف الموارد الطبيعـيـة 

 بناء المدن والقـرى وشبكات الطـرق 

  تـدمـير جوانب مـن الغـالف الحيـوي 

  -أمـثـلة للمشكالت البيئية : -

 ـغـابـات الطبيعـيـةلتنتاقـص مـسـاحـة ا 

  انجـراف الـتربـة 

  انقـراض بعـض الحيـوانات الـبريــة 

 عــرف المـحـمـيــة ؟ 

مـل عـليـه مـن حـيـوانات أو نبـاتـات معـرضـة لالنـقـراض وقـد تمنـطـقـة محـددة جـغـرافـيـا بـهـدف حمـاية مـا تـش -
تـكون المحميـة بـريـة مـثل محمـيـة المهـا العـربـي فـي جـدة الحـراسـيـس أو بحـريـة مـثل محـميـة الـسالحـف فـي 

 رأس الحـد 

  ؟اذكـر بـعـض المحميات الطبيعية فـي سلطنة عمان 

 

 اتـــالحـيـوان / الـنـب   مـكـانـهـا  المحـمـيـة 

 السالحف الخضراء الـشرقـية محمية رأس الحد

 الـوسـطـى محمية جدة الحراسيس

 –الوشق  –الوعل النوبي  –المها العربي 
 الغزال العربي

 القط البري –غابات السمر  الكامل والوافي حديقة السليل الطبيعية

 الــنـمـور ظـفـار محمية جبل سمحان

 الـشعـاب الـمـرجـانـيـة مابين مسقط وبركاء محمية جزر الديمانيات

 الـطـهـر الـعـربـي  جـنـوب مسقـط محمية وادي السرين

 

  بالـتـنـوع األحـيـائــي ؟مـا المـقـصـود 

التبابـن بين الكائنات الحية بما في ذلك النـظم البيئـية البرية والبحرية واألحـيـاء الـمـائـيـة وكـذلك التنوع فـي النـظم  -
 النباتية أو الحـيـوانية وفيما بين األنـواع والنـظم البيـئـيـة

 بيـئـيـة فـي سلطـنـة عـمـان ؟ـم المـشكـالت التي تـواجههـا النـظـم المـا هـي أه 

 قـطـع األشـجـار   -الـرعـي الجــائـر                                     -

 انـجـراف الـتربــة   -ثروة الـسمـكـيـة                      اسـتنـزاف ال -

 تـدهـور األرض   - ـصـحـر                                         الـتـ -

  حـفـاظ عـلـى التنـوع األحـيـائـي ؟الدلـيل عـلى إدراك السلطـنـة الحـاجـة لحماية البـيـئـة والمـا 

 رض العالمي في البرازيل انعقاد مـؤتـمـر قمة األ –م 1992عام ائـي نة عـلى اتفـافـية التنوع األحـيالسلطوقعت  -

 انـشـاء  المحميات البرية والبحرية  –م 2000عام لتنوع األحـيـائـي لاإلستراتيجية الوطنية  صدور -
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  السلطـنـة عـلـى اتفـافـية التنوع األحـيـائي العالمـيـة ؟مـتـى صـادقـت 

 م  1994عـام  -

 : استعن بخريطة توزيع النظم البئية في العالم واكتب- 

 أربعة نظم بيئية عالمية -1

 حشائش السافانا  -الغابات الصنوبرية  -الغابات النفضية   -التندار    -

 ثالثة نظم بيئية في الوطن العربي  -2

 حشائش السافانا -غابات البحر المتوسط      -الصحراء       -

 نظاما بيئياً يظهر في السلطنة  -3

 الصحراء -

 
 

                   

 الـعـوامـل المؤثـرة في توزيع النـظم البيئية األرضية              ـدرس الـثـانـيالــ       

 

 مـا هـى العـوامل التـي تـؤثـر فـي تـوزيـع النـظـم البـيئـيـة األرضـيـة ؟ 

 الحـرارة ( ـةدرجـ –ية المـطر ـمـك)  -: الــمـنــــــاخ -

 ميـل السـفـوح ( –) االرتفـاع  -التـضاريـس : -

 التربـة غـير الخـصـبـة (  –) التربـة الخـصـبة  -: الــــتربـــــة -

 اذكــر الـنـتـائـج الـمـترتـبـة عـلـى كـمـيات األمـطـار وطـول فـتـرة الـجـفـاف ؟ 

تـحـدد كمـيات األمـطـار وطـول فـترة الجـفاف مـن السنة نـوعـية النباتات الطبيعية كـأن تـكـون غـابات أو حـشـائـش  -
 أو صحاري

 مـوسم النباتات بارتفاع درجات الحرارة . وضح ذلك  يـرتـبط 

  س (   35:  10افـضل درجة حرارة منـاسـبـة لنـمـو النباتات مـا بيـن )  -

 اذكـر تـأثـير تـغـير التـضـاريـس وتـزايـد ارتـفـاع الـسطح ؟ 

 تـتـنـاقـص كـثـافـة الـنـبـاتـات الـطـبيعـيـة وارتـفـاعـهـا مـع تـزايـد ارتـفـاع الـسـطـح  -

 حـدار( ونمـو الـنـباتـات الطبيعـيـة ؟مـيل السـفـوح )االنـ تـأتـير درجـة اذكر 

 تـات الطبيعـيـةكـلما زاد مـيل الـسفـح تـصبح الـتربة فقـيرة وقـليـلة السمـك وغـير مـالئمـة لنـمـو النـبا -

  وضـح الـعـوامـل الـمـؤديـة الزدهـار الغـطـاء الـنـبـاتـي 

 ويقل نموها فـي التربة الفقيرة  الغـنـية بالمـاء واألمـالح والمعـادنأي يـزدهـر الغـطـاء النـباتـي فـي التـربـة الخـصـبة  -

  تـلعـب الـتربـة دورا هاما فـي نـمـو الـنـباتـات الطـبيعـيـة . وضح ذلـك 

فـي  تـقـل النـبـاتــات الطـبيعـيــةيـزدهـر الغـطـاء النـباتـي فـي التـربـة الخـصـبة الغـنـية بالمـاء واألمـالح والمعـادن و -
 الــتربــة غــير الخـصـبـة
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-                    

 بـيـئـيـة الـغـابـات الـمـداريـة المـطـيرة ) األسـتـوائـيـة (             ـدرس الـثـالـثالــ       

 

  االرض مــساحــة   ثـلـث  بأنـواعـهـا المختلفـةتـغـطـي الـغـابـات 

 عــدد طـرق تـصنيف الغابات فـي العالم ؟ 

  -حسب خصائص األشجـار السائدة فيها إلي االنواع التالية :فالبعض يصنفها  -

 والتي تكون أشجارها ذات أوراق طويلة رفيعة تشبه اإلبر  -: الـغـابـات إبرية االوراق -1

 وتسمى المخروطية حيث أنها تحمل مخاريط تحتوي على البذور -الـغـابـات عريـضة األوراق : -2

 التي تتساقط اوراقها في موسم معين  -الـغـابـات النفـضـيـة : -3

 -لى أنواع رئيسية منها :وهناك التصنيف القائم على النظم البيئية والمناخ حيث تقسم إ -

 غابات البحر المتوسط -3 غابات المناطق المعتدلة            – 2  الغابات الشمالية      -1

 الغـابات المدارية الموسمية  -6  الغابات االستوائية المطيرة          -5الغابات الجبلية        -4

  غابات مناطق السافانا  -7

  الـمـداريـة المـطـيرة ؟اذكر تـوزيـع الـغـابـات 

 ( شمالي وجنوبي دائرة االستواء في المناطق التي تسود بها المناخ االستوائي 5تمتد بـين دائـرتـي عـرض ) -

 اذكـر أهـم المناطق انتشار الغابات المدارية المطيرة ؟ 

 

 أهــم الــدول    الـمـنـطـقــة  الــقـــارة 

 فنزويال –كزاومبيا  –البرازيل  حـوض نهـر االمازون امريكا الجنوبية والوسطى

 الكاميرون -الكـونـغـو  حـوض نـهـر الكـونغـو افــريــقــيـا

 آســيــا

 جنوب شرق اسيا 

 وجزر المحيط الهادي

 غـيـنـيـا الجـديدة –انـدونـيـسـيا 

 اسـترالـيـا شمـال شـرق أسـتراليا  أســتـرالــيــا

 

  المنـاخـيـة لبيـئـة الغـابات المـداريـة المـطـيرة ؟مـا هـي الخـصـائص 

 الرطـوبـة ( –كميات االمطار  –يتمـيز المناخ االستوائي طوال العام بارتفـاع ) دردات الحرارة  -

تسقـط االمـطـار عـادة بعـد الظـهـر ) بسبب ارتفاع درجات الحرارة ( وتسقط عـلى شكل زخات قوية وتزيد معدالتها  -
 ( ملليمتر2500ـلى )السنوية ع

 سـم بعـض مـن الحـيـوانات التـي تعـيـش فـي بيـئـة الغـابات المدارية المطـيرة ؟ 

 النـمـل   –الضفـادع    –النـمـور    –الطيـور    –القـردة    –الـثـعـابين   -

 اذكـر أهـمـيـة البيئـيـة واالقـتـصـاديـة لبيـئـة الغـابـات المـدارية المـطيرة ؟ 

 ( من األدوية المعروفة حاليا تستخلص من النباتات التي تنمو في الغابات االستـوائيـة  %40أن ) -

ينتج حوالي نصف االكجسين الموجود ف الجو عن عمليات التمثيل الضـوئـي وعليه فإن تدمير هذه الغابات كليا يعني  -
 زيادة ثاني اكسيد الكربون في الجو 

 كان االصليين من مقومات حياتهم والعيش في اوطانهم التي تعودوا عليها اقتالع اشجار الغابة يحرم الس -
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 مـا هـي المشكالت التي تتعرض لها بيئة الغابات المدارية المطيرة ؟ 

 قطع الغابات لتوفير االخشاب لبناء المساكن وصناعة االثاث والورق -

 نخيل الزيت ( كما في أندونسيا –البن  –قطع اشجار الغابات وحرقها إلحـالل زراعة بعض المحاليل مـثـل ) االرز  -

 تدمير الغابات بهدف التعدين ) كما في حوض نهر االمازون ( -

 تحويل اراضي الغابات إلى مزارع لتربية األبـقـار -

 يات كبيرة من الحطب كوقوداستهالك كم -

 حـرائق الغابات  -

 ) ؟ اشــرح العبارة التالية ) الغابات المدارية المطيرة اساس المحافظة على التوازن البيئي العالمي  

  كليا التمثيل الضوئي وعليه أن تدمير هذه الغابات النها تتنتج حوالي نصف االكـجـسين الموجود في الجو وعن عمليات
 يعني زيادة ثاني اكـسيد الكـربـون فـي الجـو

 ؟ات الحرارة ئج ارتفاع درجـاذكـر نتا 

 تنوعها وعـظم كثافتها  -زيادة نمو النباتات الطبيعية   -
 يرـدمـتـة للـداريـمـابات الـرض الغـاسباب تع 

  تحويل االراضي إلى مراع لتربية األبقـار أو التعدين  -زايد قطع اشجارها لمواجهة الطلب على االخشاب  ـت -
  ممـيزات المناخ االستوائـي 

 زيادة كـمـيات االمطار والرطوبة  -ارتفاع درجات الحرارة    -

 

 

 : عــــــلل مــا يــلــي-  

 

 تــعرض الـغـابـات المداريـة المـطـيرة حاليا إلـى التـدمـير ؟ 

تزايد قطع أشجـارهـا لمواجهة الطلب على االخـشاب لبناء المساكن وصناعة األثـاث والورق وايضا تقطع وتحرق  -
إلى استهالك  ربية االبقـار والتعديـن باالضافـةاالراضي الزراعية أو تحويل االراضي الزراعية إلي مراع لتلتوفير 

 كميات كبيرة من الحطب كوقود 

 زيـادة نـسبة ثــانـي اكـسـيد الكـربـون فـي الجـو ؟ 

الجو عـن  سجـين الموجود فينتـيجـة لـتـدمير الغابات كليا حـيث إن هـذه الغابات كانت تتنتج حوالي نصف االكـ -
 وئـي عمـليات التمـثيـل الضـ

 زيـادة نـمـو النباتات الطبيعيـة وتنوعها وعظـم كـثـافـتهـا ؟ 

 بسـبب ارتـفـاع درجـات الـحـرارة وكـمـيـات األمـطـار طـوال العـام  -

 تنـاقـص مسـاحات الغـابات مقـارنة بمساحتها فـي الماضـي ؟ 

الستـفـادة مـن االخـشـاب ولـتـوفـير المـراعـي وبسبب التعدين إلي جانب حرائق الغابات التي  يـسبب قـطـع الغـابات -
 تحدث

 المـداريـة المـطيرة فـي الـعـالم ؟ أهـمـيــة الغـابـات 

 ( من االدوية  %40تنتج الغابات المدارية ) -

 تنتج حوالي نصف االكـسجين الموجود في الجـو -

 لحيوانات البرية تعـد مـأوى للكـثير مـن ا -
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-                    

 بـيـئـيـة الحـشـائـش الـمـداريـة الـطـويـلـة ) الـسـافـانـا (            ـدرس الـرابــع الــ       

 

 ــن تـظـهـر بـيـئـة الـحـشـائـش الـطـويـلة )السـافـانـا ( ؟إي 

 (15-5)  تـظـهـر بيئـة الحـشائـش الطويلة )السافانا( بعيدا عن السواحل )في وسط القارات( ما بين دائرتي عرض -
 شمالي وجنوبي دائرة االستواء

  

 أهــم الــدول    الــقــارة  

 فـنزويـال –الـبرازيـل  أمـريـكـا الجـنـوبيـة

 جنوب الواليات المتحدة االمريكية  –المسكيك  أمـريـكـا الشمـاليـة

 الصومال  –السودان  –مالي  –نيجيريا  –النيجر  –تشاد  إفـريـقـيـا

 شمال أسـتراليا  أسـترالـيـا 

 

 بـمـا يـتـمـيز الـمناخ فـي بـيـئـة الـحـشـائـش الـحـارة ؟ 

يتمـيز المناخ طـوال الـعـام بالحـرارة المـرتـفـعـة فـي بيـئـة الحـشائـش المـداريـة الحـارة الـطـويـلة ) السـافانا(  -
 وتنقسم السنة إلـى فـصـلين مـنـاخـيين 

 مـا الخـصـائـص المـنـاخـيـة فـي بيـئـة الـسـافـانـا ؟ 

  -فـصـل ممـطـر : -

o مـن مـايـو حـتـى أكـتـوبـر 

o ن الحـشـائـش طـويـلة وخـضـراء تـكـو 

  -فـصـل جــاف : -

o  مـن نـوفـمـبر حـتـى إبـريـل 

o  تتـحـول الـحـشـائـش للـون األصــفـر أو الـبنــي 

 اذكـر النـبـاتـات والحـيـوانـات فـي بيـئـة الـسـافـانـا ؟ 

  -الـنـبـاتـات : -

 ) األكـاسـيا ) السـمـر 

  -الحـيـوانـات : -

  الجاموس البري  –الحمار الوحـشي  –الفـيـلة  –الزرافـة  –الحـيـوانات كـبيرة الحـجـم مـثـل االسـد 

 مـا المشـكـالت التـي تتـعـرض لهـا بيـئـة الـسـافـانـا ؟ 

 اسـتـنزاف الـتربـة   -التـصـحـر    -الجـفـاف    -التحـطـيب    -الـرعـي الجـائـر   -

 الـجــائــر ؟ مـا المـقـصـود بالرعـي 

هـو زيادة فـي أعـداد حيوانات الرعـي مـقـارنـة مـع كمـيات األعـشـاب الـتـي يـوفرها المـرعـى وبـقاء حيـوانات  -
 الرعـي فـي المـرعـى لفـترة طـويلة مـا يـم،ع تـجـدد النبـاتات الـرعـويـة وإعـادة نـمـوهـا

 مـا المـقـصـود بالتـصـحـر ؟ 

 ـن االراضـي الزراعـيـة وارعـويـة والسافانا إلـى منـاطق شـبه صحـراوية أو صحـراويـةتـحـويل مـساحات م -

 مـا المـقـصـود بالـسـافـانـا ؟ 

 عـن السـواحـل أي فـي وسط القارات بـعـيـداهــي حـشـائـش طـويـلة تـظـهـر  -
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 مـا أهـمـيـة المحافـظة عـلى بيـئـة الحـشـائـش الـطـويـلة ؟ 

ضافة إلى الطيور والحشرات المختلفة كما أنها تناسب راف إللحيوانات البرية كبيرة الحجم كالفيلة والزتعد موطنا  -
 تربية االبقار لذلك تعيش القبائل العربية واالفريقية على تربية االبقار والزراعة

 صيل الغذائية ؟وضح السبب وراء اعتماد القبائل العربية واإلفـريـقـية على تربية األبقـار وزراعة المحا 

 نتيجة الزدهـار بيئة السافانا فـي هذه المناطق وهي الـبيئـة المنـاسبـة لـتربيـة االبـقار وزراعة المحاصيل الزراعية -

 اذكر النتائج المترتبة على تعرض بعض مناطق السافانا إلي تغيرات هائلة كالجفاف ؟ 

يـة إلى مـناطـق شـبه صحـراوية أو صحـراويـة مما يسمى تحـويل مساحات من السافانا واالراضي الزراعية والـرعـو -
 بظاهرة )التصحر( 

  اذكر النتائج المترتبة على زيادة مساحات مناطق الحشائش الطويلة في بعض البالد االفريقية العربية مثل السودان
 والصومال ؟

 ازدهـار تربية االبقـار في هـذه المناطق وزراعـة المحـاصيـل الـزراعـية  -
 ذكر النتائج المترتبة على زيادة الرعي الجائر في مناطق السافانا ؟ا 

تقـلص فـي أعـداد الحـيوانـات وبقـاء الحـيوانات في المـرعـى لفترة طويلة يمنع تجـدد النبـاتات الرعـويـة وإعـادة  -
 نـمـوهـا

 عـدد خـصـائـص بيـئـة الحـشـائـش المـداريـة ؟ 

 تحـل شجـيرات مثل شجرة السمرال تنمو اشجار كبيرة وإنمـا  -

 مناخها حار طوال السنة  -

تتكـون السنة من فصلين إحدهما ماطر ويمتد من شهر مايو حتى شهر اكتوبرواالخر جاف يمتد من شهر نوفمبر  -
 حتى شهـر إبريل

 تعد موطنا للحيوانات الكبيرة كالفيلة والزرافة واالسـود -

 السئلة التالية :ادرس الصـورة التي امامك جيد ثم أجب عن ا- 

 مـا العامـل المـسبب للتـصحـر فـي الصـورة التـي أمـامـك  

 الرعـي الجـائـر -

 مـا النـظـام البئـي الـذي تـظهـر فـيـه تـلك المـشكـلة  

 بيـئـة الحـيـوية الحـشـائـش الطـويـلة  -

 أي أسـاليب صـيانة الـربـة يتنـاسب مـع حـل المشـكلة الـسابـقـة  

 الـرعـي المنتـظـم  -

 

  نوع النباتات  –قـارن بين كل من بيئة الغابات المدارية المطيرة وبيئة الحشائش المدارية الطويلة من حيث الموقع الفلكي
 ؟المناخ  –

 

 بيئة الحشائش المدارية الطويلة    بيئة الغابات المطيرة وجـه المـقـارنـة  

 واء ( شمالي وجنوبي خط االست15-5) شمالي وجنوبي خط االستواء 5 ع الفلـكـيالمـوق

 نـوع النبـاتـات

 نباتات كثيفة عالـية يصل
 ( مترا 40ارتفاعها)

 رات تشبه المظلة في شكلها االكاسياشجـي

 الـمـنـــاخ

سودها المناخ االستوائي يتميز ي
بارتفاع درجات الحرارة واالمطار 

 والرطوبة طول العام

مناخها حار طوال السنه ز تتكون من فصلين 
أحدهما ماطر يمتد من شهر مايو الى شهر 
اكتوبر واالخر جاف يمتد من شهر نوفمبر 

 حتى شهر إبريل 
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-                     

 ارة بـيـئـيـة الـصــحــراي الــحــ                     ـدرس الـخـامـس الــ       

 

 

 أذكـر مـوقع الصحاري الحـارة فـي العالم ؟ 

( شمالي وجنوبي دائرة 30-15تشكل بيئة الصحاري الحارة حوالي ثلث مساحة اليابسة وتقع ما بين درجتى عرض ) -
 االستواء وعلى السواحل الغربية للقارات 

 أذكـر بعـض االمـثلة الصحاري فـي العـالـم ؟ 

 

  ـراءــــالــصــحـ ــارة   ــــقـالـ

 صحراء ناميبيا –صحراء كلهاري  –الصحـراء الكبرى  إفـريـقـيا

 صحراء اتكاما –صحراء باتاجونيا  أمريكا الجنوبية

 آســــيــا

صحراء شبه الجزيرة  –الصحراء السورية  –صحراء جوبي 
 صحراء ثار –العربية 

 صحراء موجاف –صحراء الحوض العظيم  امـريكا الشمالـية

 الصحراء الرمليـة الكـبرى –صحراء فيكتوريا الكـبرى  اســتراليـا

 صــحـراء جـلـيـديـة  القارة القبية الجنوبية

 

 مـا هــى أنـواع الصـحـاري ؟ 

 صحـاري رمـلــيـة      -صحـارى حـصــويـة    -صحـاري حـجـريـة   -

 مـا هـي القـارة الوحـيـدة التـي ال تـوجـد فـيها صـحـراء ؟ 

 قــارة اوروبــا  -

 أذكـر خـصـائـص المنـخـية لبيـئـة الصـحـاري ؟ 

 ُنـدرة السـحب واألمـطار وسـيادة الجفـاف -

 ( ملليـمتر200كمـيـة االمـطار السنـويـة عـن )تـقـل  -

 تعانـي مـن نـقص حـاد فـي مـوارد المـياه -

 تنـخـفـض الحـرارة لـيال لـتـصل إلـى الصفـر فـي بعـض ليـالـي الشـتـاء -

 ( درجـة 50تـرتـفع درجات الحـرارة نـهـاراً لتتـجـاوز ) -

 

 ة الحرارة والجفاف في الصحراء عـلى وضـح تـأتـير تقص الموارد المـائـية وارتفاع درج
 النباتات الطبيعـيـة ؟

 ات الطبيعيـة مـع هـذه الظـروف أدى ذلك إلـى تـكـيـف النبات -

على الوصول تميزت بعـض النباتات بـجذور طـويلة مـثل شجـرة االكاسيا ليساعـدها  
  المياه والرطوبة العمية تحت سطح االرضإلى 

 

عة للحصول على وتميز البـعـض االخـر بجـذور قصـيرة تنتـشـر عـلى مساحة واس  -
  اكبر كمية من الميـاه
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 وتميز نوع آخر بسيقان ضخمة شمعية واوراق إبرية تمنع النتح أي التبخـر  -

 

 

  كل منها  شجـرة النخيل من حيث طريقة تكيف –الصبار  –قـارن بين كـل من شجـرة االكـاسيا
 ؟الصحاري الحارةفي بيئة 

 تتمـيز بـجـذور طـويلة للوصـول إلى الماء والرطوبة العميقة تحت سطح االرض -شـجـرة االكـاسيا : -

 يتمـيز بسـيقان ضخمـة شمـعـية واوراق إبريـة تمـنـع النتــح  -نـبــات الصـبـــار : -

 تنمـو فـي الواحات التـي تغـذيهـا العـيون المـائـية حـيث إنـهـا تتـحـمـل الجـفــاف  -شجـرة النـخـيــل : -

 

 عــرف ظــاهـــرة الـنــتــح ؟ 

 الـنـتــح هـتو تـبـخـر المـاء مــن النـبـاتــات  -

 اذكـر الحـيوانات فـي بـيـئـة الصـحـاري ؟ 

 الحـشرات مـثـل العناكـب -

 الطـيور -

 الـثـعـابـينالـزواحـف مـثل  -

 الـثـديـيـات مـثـل ) االغـنـام و المـاعـز ( -

 

 اذكـر أكـثر الحـيوانات شـيوعـا وأكـبرهـا فـي الصحـراء ؟ 

 أكـثر الحـيوانات شيـوعـا هـو الجـمـــل  -

 

 ) ؟ فــسر هـذه العـبارة ) يـعـتـبـر الجـمـل سـفـينـة الصـحـراء 

 النـه يتـحــمـل الجـفـاف والـظـروف المـنـاخـيـة الصـحـراويـة  -

 

 اذكـر كـيف تتكف شجرة النخيل في بيئة الصحاري واكتب اجزائها وفيما تستخدم ؟ 

سـاعـدت الجذور العميقة على تكيف النخلة للمناخ الحار والجاف في الصحراء  -
 والوصول إلى الرطوبة الجوفية الالزمة لنموها

( امتار ويستخدم في صناعة السالل والحصر والعرشان 5طوله ) -النخلة:سعـف  -
 وفي الوقود

 تستخدم اوراق الجـديدة علفا للحيوانات -االوراق : -

كليوغرام من الرطب سنويا ويمكن أكل  45تنتج النخلة حوالي  -الـرطـب : -
 س(الرطب طازجا او تجفيفه وتحويله إلى تمر وكذلك يمكن تحويله إلى عسل )دب

 زلمن جذع النخلة في بناء سقوف المنــيستفاد  -جـذع النخـلة : -

 يساعد ظل النخلة عـلى تلطيف الجو -
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-                     

 انــجــراف الـــتربــة                      ـدرس الـسـادس الــ       

 
  ؟عــرف الـتربــة 

التـي تتـكون من مواد صخرية تفككـت ومواد  هــي الطـبـقـة الـسطـحـيـة الهـشــة أو المـفـتتــة مـن سـطـح األرض -
 عضـويـة )بقـايا النباتات والحيوانات ( تـحـللت 

 مـا هـي أهـمـية الــتربــة ؟ 

 هـى مـورد طـبيعـي مهم وبـدونـهـا ال تنمـو المحاصيل الزراعـية وال تـرعـى الحـيـوانات وال يـأكـل اإلنـسـان  -

 وتـجـريـف التـربـة ؟ ين انـجـراف الـتربـةمـا الفـرق بــ 
 –تربـة بـفـعـل العـوامـل الـطـبيعـيـة ) الرياح ال اراديـة تـسهـم فـي إزالـة الـ هـي عـمـليـة -راف الـتربـة :ــانـجـ -

 الرعـي الجـائـر ( –المـيـاه( والعـوامل البـشريـة )إزالة الغابات 

ـليـا مـن الـتربـة لـة الـطـبقـة السـطحـيـة أو الـعهـي عمـليـة يـقـوم بـهـا اإلنـسـان ويتـم إزا -تــجـريـف الـتربــة : -
 وتحـويلهـا إلـى أغـراض آخـرى مـثل صنـاعـة الـطـوب أو الفـخـار 

 اذكـر عـوامـل انـجـراف الـتربــة ؟ 

  -ل طـبيعـيـة :ـعـوامـ -

 هـبـوب الـريـاح شـديـدة الـســرعـة  –ـقـوط زخـات قـوية من األمـطـار س           المـنــاخ 

زيادة الجـريان السـطـحـي = ويترتب عليهم  -الـتـضـاريـس           شـدة مـيل الـسـفـوح  
 تكوين القنوات المائية 

  -عــوامـل بـشـريـة : -

 قـطـع األشـجـار  

 الـرعـي الـجـائـر  

 الـحـراثـة العـمـيـقـة  

 ــتربــة ؟لمـا المـقـصـود بـصـيـانـة ا 

 ربـة وتـرشـيـد اسـتـغـاللها واسـتـخـدامـهـا فـي األنـشـطـة المـختـلـفـة تيقـصـد بـصـيانـة الـتربـة حـمـايـة الـ -

 تـظـهـر مـشكـلة انجـراف الـتربـة فـي الكـثـير مـن مـنـاطـق .اذكـر بـعـض مـنـهـا ؟ 

 

 أمــثـلـة لـبـعــض الــدول الـــقـــــارة   

 الـسـودان –لـيبـيـا  –الـجـزائـر  إفـريـقـيا

 الــبـرازيــل  أمريكا الجنوبية

 مـنـغـوليـا –بنـجـالديـش  –الصـين  –الـعـراق  آســــيــا

 المكـسيـك  –الواليـات المتحـدة األمـريكـية  امـريكا الشمالـية

 أســتـرالــيـا  اســتراليـا

 

 يـانـة الـتربـة ؟مـا هـي أسـاليب صـ 

 هـي الـحراثـة حول المنـحـدر بدل الحراثة مـن ا؟ألعـلى إلـى أسفـل  -الـحـراثـة السـليـمـة : -

 لضمان عدم جني المحاصيـل الزراعية في نفـس الفتـرة من السـنـة  -زراعـة محاصـيل مختلفـة : -

 صفـوف األشجـار تـزرع لحمايـة التـربة مـن التعـريـة الـريـحـيحـة  -مـصدات الـريـاح : -

زراعـة أشجـار الغابات وترك النباتات الطبيعيـة تنمـو ممـا يسـاعـد عـلى حمايـة التربـة وحمايتهـا  -الـتـحــريــج : -
 مـن االنجـراف 

      
      

alm
an
ah
j.c
om
/om



لسطح لجعل الماء يتسرب داخل التربة بدال من تـساعـد عـلى تخـفـيف االنحـدار وتـسوية ا -المدرجـات الحجـريـة : -
 الجـريـان السطحـي 

 تـديد عـدد الحـيوانات الـرعـي بما يتنـاسـب كـمـية النـباتات الـرعـوية التـي تتـوافـر فـي المرعـى  -الـرعـي المنتـظـم : -

 اذكـر االثـار النـاتـجـة مـن انجــراف الـتربـة ؟ 

 تت -ة :ـيـئـيــار الـبــاالثـ -

 تـدهـور الـتربـة والمـراعـي  

 تـنـاقـص مـساحـة االراضـي الـزراعـيـة  

 اشـتـداد نـشـاط عـوامل التـعـريـة والتصحـر 

  -االثـار االقـتصـاديـة : -

 تـنـاقـص اإلنـتـاج الـزراعـي والحـيوانـي 

 حـدوث المجـاعـات فـي كـثير مـن الـدول 

 انهـيـار الطـرق والجـسور  

  ؟ بشـريـة ( –تـضـاريسـية  –صـنـف عـوامل انجـراف التربـة التـاليـة إلـى عـوامل ) منـاخـيـة 

 

 بـــشريـة تـضـاريــسـيـة مــنــاخــيـة الــعــامــل
    الـرعـي الجـائر

    سقـوط زخات من المطر
    الجريان السطحي
    هبوب رياح قويـة
    مـيل السفـوح

    قـطـع أشجـار الغـابات 
    الـريـاح 

    إزالـة الغـابات 
    االمـطـار

 

 : أكــمـــل مــايـلــي-  

 

 ثــالثـة أمـتـاريـتصـل عـمـق األخـاديـد إلـى   -

 فــي وقـت قـصير جــداً يـمـكـن إزالة غـطـء الـتربـة   -

 مـنـاطق حـول العالم   جـمـيعتـظـهـر مـشكـلة انجـراف فـي   -

 المـؤديـة النـجـراف الـتربـة    الـتـضـاريـسـيـةتـعـد زيـادة الجـريان مـن أهـم العـوامل   -

 نـصف مـتـر ال يـزيـد عـمـق الـمـسـيالت عـلى   -

  آالف الـسنـينيـحـتـاج تـكـوين غـطـاء الــربـة إلــى   -

  كـل رقـم االسـلوب المناسـب لـصـيـانـة ؟باالسـتـعـانـة بالشـكـل التالـي ضع امـام 
 3            2                      1                                                       المـدرجـات الـحـجـريـة  -1
 مـصـدات الـريـاح  -2

 الـتـحـريـج  -3

 4                                            الـحـراثـة السـليـمـة -4

 الـرعـي المنتـظم -5

  5                                 زراعـة مـحـصيل مختلفـة  -6
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-                     

 تــدهــور الـنـبـاتـات الـطـبيـعـيـة                      ـدرس الـسـابـع  الــ       

 
 

 اذكـر أهـمـيـة الغـابات والحـشـائـش فـي العالــم ؟ 

 لـتـوفـيراألخـشاب والمراعـي -

 مـأوى للحـيوانات الـبريـة -

 ـترفـيـه والصـيــدلأمـاكـن جـاذبـة للـسيـاحـة وا -

عـلى تـسرب كميات كـبيرة من االمطـار في التربـة والصخـروهو مـا يخـفف من الجريان السطحي وانجراف تـسـاعـد  -
 التربة وحدوث الفيضانات العنيفة

 مـا هـي أهـم االدلـة عـلى تـنـاقـص مـساحة الغابات فـي العالم ؟ 

 % ( من غابات الهنـد 95الوسـطى و)% ( من غـابات أمـريكـا  90تـدمـير نـصف الغابات المـدارية المطـيرة و) -

 حـدد اسباب تعـرض الغابات للقـطـع والتدمير فـي العالم ؟ 

وتحويل أراضيها إلى مزارع واسعـة وقودا للطبخ والتدفـئـة تقطع اشجار الغابات لتوفير االخشاب وبناء المساكن  -
 وقرى زراعـية

 كـيـف يـتـم صـيانـة الغـابــات ؟ 

 تتـم صـيانة الـغـابات مـن خـالل القـيام بـعمليـات التـحـريـج  -

 مـا المـقـصود بالـتـــحــريــج ؟ 

زراعـة أشجـار جـديدة فـب الغابة محل االشجار التي يتم قطعها وكذلك حماية االشجار من االمراض والحرائق التي  -
 تحدث نتيجة ارتفاع الحرارة في فصل الصيف

  المتاطق التي مازالت تنتـشر بها الغابات ؟اذكـر بـعـض 

 حـوض نهـر الكـونـغـو  -حوض نهـر االمـازون     -شمال سـيبيـريـا     -شمال كـنـدا   -

 مـا هـي أهـمـيـة المـراعـي ؟ 

بـعض الحيوانات  –الخيـول  –االبقـار  –الماعز  –فـير األعـشاب لحـيوانات الـرعي ) االغنام سهم المراعي فـي توت
 البرية (

  مـا هـي أهـم المـشكالت التـى تتـعـرض لهـا المـراعـي ؟ 

 مـشكلة الـرعـي الـجـائـر -

 مـا هـي الحـلول المقترحة لحل هذه المشكلة ؟ 

 تـنـظـيم عمـليات الـرعـي  -

 كـيف يتـم تـنـظـيم علمـيات الـرعـي ؟ 

عـن طـريـق تـقليـل عـدد الحـيوانات الرعـي بحـيث يتناسب مع كميات االعـشاب المتوافرة التي تنمـو فـي المرعـى  -
 مراعاة نقل الحيوانات من مرعى الخـر للسـمـاح بتجـديـد نـمـو النبـاتـات الـرعـويـة  –سنويا 

 مـا المـقـصـود بالـرعـى الـجــائــر ؟ 

 الـرعـي مـقـارنـة بكـمـيـة االعـشاب وبقـاء الحـيوانات لفـترة طويـلة فـي المـرعـىزيادة أعـداد حـيوانات  -

 مـا هـي النتـائـج المـترتـبة عــلى الـرعـى الجـائـر ؟ 

 ع تجـدد النباتات ونمو النباتات ال تـصلح للـرعـىمـن -

 زيادة الجريان السطـحـى وانجـراف التـربـة  -

 الـبريـةتـدمــير مـواطـن الحـيوانات  -
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 مـا هـي أهـمـيـة النباتـات الطبيعـيـة فــي سلطـنـة عـمـان ؟ 

 تـثـبيــت الــتربــة         -

 مـكـافـحــة الـتـصحــر   -

  كـيف اهتمت السلطنة فـي حمـايـة النباتات الطبيعـيـة ؟ 

المختصة فـي وزارة البلديات أصـدرت قـرارأً بمـنـع قـطـع االشجـار إال بعـد الحـصول عـلى تـصـريح من الجهات  -
 االقليمية وموارد المياه

 مـا دور المواطـن العماني فـي حماية النباتات الطبيعيـة ؟ 

تفهم المواطن العماني الخـطـوة الحضـاريـة التـي قـامت بهـا الـوزارة ثم اصبح حـريـصـا عـلى حماية النباتات الطبيعية  -
 النادرة منها  وعدم قطعها والعمل عـلى زراعة االنواع

 كـيف اهـتـم صـاحب الجاللة السلطان قابوس المعظم )حفظه هللا ورعاه ( بالبيـئـة؟ 

  أن البيئـة ال  -:مـنـذ انـطـالق فـجـر النهـضـة المباركة اعـتـنـى بالبيـئـة وجعلها أحـد المعالم الثابتة للسلطنة وقال "
م أن تتضافر لدرء االخطـار المحدقـة بالبيئـة عـلى كوكب األرض تعرف الحدود السياسية للدول وان على الدول العال

 لضمان استمرارية الحـياة "

 مـا هـي أهـم المـؤتمـرات التـي شـاركـت فيها السلطنة لـصون البيـئـة ؟ 

 

 الـقـارة الـعـاصـمـة ولـةدالــ سنة االنعقاد الـمــؤتــمــر
 اوروبــا إستـكهولـم الـسـويـد م1972 االولى  مـؤتمر قمة االرض

 امريكا الجنوبية ريـودي جانـيرو الـبرازيـل م1992يونيو  مـؤتمر قمة االرض الثانية 
 

  لـدوره فـي  –حفظه هللا  –دلل عـلى التقـدير العالمي للمقام السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس المعظم
 مجـال حـمـايـة البيـئـة ؟

متحدثا باسم العرب في )قمة االرض ( التي عقدت  –حفظه هللا  –تم اختيار شخص حضرة صاحب الجاللة السلطان  -
 م وبحضور مائة رئيس دولة وحكومة 1992في ريو دي جانيرو بالبرازيل سنة 

لحضرة صاحب قرار االتحاد العالمي لصون الطبيعـة تقديم ميدالية "جون فيليبـس" التذكارية إلى المقام السامي  -
 –حفظه هللا  -الجاللة السلطان المعظم 

  هـل يـمـكن إعـادة تـأهـيـل الغـابات التـي تـم تدمـيرهـا بقـطـع أشجـارهـا . عـلل اجابتك 

يـمـك، ذلـك ... باستخـدام عمليات التـحـريأج حـيث من خاللها يـتـم زراعـة اشجـار جـديـدة مـحل االشجـار التـي نـعـم  -
 تـم قـطـعـهـا 

 

 : عــلل مــا يــأتــي-  

 

 هــالك الغـابات الطبيعـية فـي العالم ؟ 

% من غابات الهند وتقطيع  95% من غابات امريكا الوسطى و90بسبب تدمير نصف الغابات المدارية المطيرة و -
وقطع االشجار ايضا اشجار الغابات لتوفير االخشاب وبناء المساكن وتحويل أراضيها ظغلى مزارع وقرى زراعية 

 جم عن احتراق كميات من الفحم الحجري والنفطلتوفير وقود للطبخ والتدفئة وهلكت بعض الغابات بسبب التلوث النا

 غـابـات والـحـشـائـش والــراعـي ؟أهمـيـة الـ 

تعـد مـوردا هاما وطبيعيا لـتـوفـير االخـشاب والمـراعـي ومـأوى للحيوانات البرية واماكن جـذابة للسياحة والترفيه  -
 والصـيـد

الماعز واالبقار والخيول والحيوانات البرية التي تعظتيش توفر المراعي واالعشاب لحيوانات الرعي مثل االغنام و -
 فيها

 تساعد على تسريب كميات كبيرة من االمطار في التربة والصخر وهو مايخفف من الجريان السطحي وانجراف التربة -
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 تـعـرض مـنـاطق رعـويـة فـي العالم إلـى الرعـي الجـائـر 

ة مـع كميات االعـشاب التـي يوفرها المـرعـى وبقـاء الحيوانات في بسـبب زيادة أعـداد الحيوانات الرعـي مقـارن -
 المرعـى لفـترة طـويـلة 

  ؟ -حفظه هللا  –تـقـديم ميدالية جون فيليبس التذكارية إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان المعظم 

في حماية البيئـة العمانيـة والعالمية وصون  –حفظه هللا  –تـقـديـر من االتحـاد الـدولي لـدور جاللة السلطان المعظم  -
 مواردهمـا الطبيعـيـة لصـالـح البـشر جميعـا 

 

 : اكــمــل مـايــلــي-  

 

   ـن بعـض الـدول واالحـواض النهـريـة م الـنــائــيـة تـظـهـرمـسـاحـات كـبيرة مـن الغـابـات الطبيعـية فـي المـنـاطـق 

 

  ن الطـاقـة المستخدمـة للطبخ والتدفئـة فـي عدد من الول الفقيرة مـثل نيبـال وتـنزانـيا م%   90 يــشكـل الحـطـب حـوالـي 

 

   أرضــيــة زراعــيـةتـقـطع مـساحات كـبيـرة مـن الغـابـات لـتـحـويـل أراضـيهـا إلـى   

 

   المقارنة مع كمية االعشـاب التي توفرها المرعـيحيـوانات الرعـي ب زيــادة الـرعـي الـجـائـر هــو 

 

   النبـاتـات الـرعـويـة هــالك يـؤدي الرعـي لفـترة طويلة في نفـس المرعى إلـى 

 

 الجـريـان السطحـي زانجـراف التربـة   زيـادة يـسهـم الـرعـي الجـائـر فـي 

 

    قـليـمـيـة   اإليمتـد اهتمام السلطنة فـي حماية البيـئـة وصـون الموارد الطبيعيـة ليـشمـل كافـة المستويات المحلـيـة  و
  الـدولـيـةو   العـربــيـة و
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